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Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. είναι ∆ιαδηµοτική Επιχείρηση για την

∆ΗΜΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.

∆ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων και είναι
Νοµικό

Πρόσωπο

Ιδιωτικού

∆ικαίου

ΧΑΝΙΩΝ
68,27%

µη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ιδρύθηκε το 1993 και διοικείται από ∆ιαδηµοτικό
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
8,27%

Όργανο που αποτελείται από 37 ∆ηµάρχους και
∆ηµοτικούς

Συµβούλους

και

από το

11µελές

ΣΟΥ∆ΑΣ
5,44%

∆ιοικητικό Συµβούλιο.
Σήµερα

στην

Επιχείρηση

απασχολούνται

Ν.ΚΥ∆ΩΝΙΑΣ
5,40%

191

εργαζόµενοι.
Η Επιχείρηση έχει οκτώ δήµους µετόχους µε κύριο

ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ
1,01%

ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ
3,03%

ΠΛΑΤΑΝΙΑ
4,13%

ΘΕΡΙΣΟΥ
4,45%

µέτοχο τον ∆ήµο Χανίων.
Πέραν των ∆ήµων µετόχων µε την ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.
συνεργάζεται το σύνολο των ∆ήµων του Νοµού
Χανίων στα προγράµµατα «∆ιαλογή στην πηγή» και
«Εναλλακτική

∆ιαχείριση»,

ενώ

παρέχονται

υπηρεσίες τελικής διάθεσης ή αποκοµιδής σε 20 από
τους 23 ∆ήµους του νοµού.
Στην πλαίσιο της ολοκληρωµένης διαχείρισης των
απορριµµάτων σε συνδυασµό µε τις ευρωπαϊκές και
εθνικές απαιτήσεις, έχει αναπτύξει έναν µεγάλο
αριθµό δράσεων όπως:
∆ήµοι Μέτοχοι , ∆ήµοι Συνεργαζόµενοι
Συλλογή & Μεταφορά ΑΣΑ.
∆ιαχείριση Ογκωδών Απορριµµάτων.
Πρόγραµµα ∆ιαλογής στη Πηγή Συσκευασιών.
Πρόγραµµα ∆ιαλογής στη Πηγή Γυαλιού.
Εναλλακτική ∆ιαχείριση.
Λειτουργία Εργοστασίου Μηχανικής
Ανακύκλωσης & Κοµποστοποίησης.
Λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής.
Τεχνική Υπηρεσία.
Συνεργείο Συντήρησης Οχηµάτων.
Οικονοµικές & ∆ιοικητικές Υπηρεσίες.
Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση Πολιτών.

(∆ιάγραµµα ∆ράσεων ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.)

∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.- Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Απορριµµάτων

2

Αποκοµιδή Αστικών Απορριµµάτων
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. υλοποιεί το έργο της µηχανικής
αποκοµιδής και µεταφοράς των απορριµµάτων σε 15
∆ήµους του Νοµού Χανίων έχοντας στη διάθεσή της
σύγχρονα ιδιόκτητα απορριµµατοφόρα.
Ο στόλος διανύει πάνω από 1,1 εκατοµµύρια
χιλιόµετρα ετησίως, εξυπηρετώντας πάνω από 87.000
κατοίκους και είναι εξοπλισµένος µε G.P.S. ώστε να

(Περιοχή Αποκοµιδής Αστικών Απορριµµάτων από τη
∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.)

επιτυγχάνεται

αποτελεσµατικός

έλεγχος

και

βελτιστοποίηση των δροµολογίων.
Τα 28 οχήµατα που χρησιµοποιούνται από το τµήµα
αποκοµιδής αποτελούνται από πρέσες και µύλους
διαφόρων

κυβικών

καθώς

και

βοηθητικά

απορριµµατοφόρα. Επιπλέον υπάρχει ειδικό όχηµα
πλυντήριο που εξυπηρετεί τους ∆ήµους στην πλύση
των κάδων τους.
Το

συνειδητοποιηµένο

προσωπικό

στα

απορριµµατοφόρα της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. εργάζεται σκληρά
σε καθηµερινή βάση και αποτέλεσµα της επίπονης
αυτής προσπάθειας, στην αισθητική αλλά και την
δηµόσια υγεία είναι τεράστιο, αφού συλλέγει πάνω
από 200 τόνους ηµερησίως που µεταφέρονται στο
Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων.
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Συνεργείο Συντήρησης Οχηµάτων
Το συνεργείο της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. αποτελεί ένα πολύτιµο
τµήµα της Επιχείρησης, φροντίζοντας για την
καθηµερινή

αποκατάσταση

των

µηχανικών

προβληµάτων του στόλου και την πρόληψη τους.
Σήµερα από το συνεργείο παρακολουθούνται 58
οχήµατα.

Ογκώδη Αντικείµενα
Ο ∆ήµος Χανίων, προσβλέποντας σε µία καλύτερη
διαχείριση

και

σε

µία

αύξηση

της

αποτελεσµατικότητας προς όφελος των πολιτών,
ανέθεσε στη ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. το έργο της διαχείρισης των
ογκωδών αντικειµένων.
Ως ογκώδη αντικείµενα εννοούνται ενδεικτικά οι
ηλεκτρικές συσκευές, έπιπλα, στρώµατα, µεγάλα
οικιακά σκεύη, κηπευτικά απορρίµµατα όπως κλαδιά
κλπ.
Κατόπιν

συνεννόησης

µε

τους

πολίτες

ενδιαφερόµενους, η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. αναλαµβάνει την
συλλογή των παραπάνω αντικειµένων.
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α., για να διευκολύνει το έργο της
συλλογής των ογκωδών αντικειµένων, χώρισε το
∆ήµο Χανίων σε 5 τµήµατα. Κάθε µέρα της
εβδοµάδας εξυπηρετείται και µία από τις περιοχές
αυτές.
Το τµήµα λειτουργεί συµπληρωµατικά µε την
εναλλακτική

διαχείριση

των

ηλεκτρικών

και

ηλεκτρονικών συσκευών και προµηθεύει µε πράσινα
απόβλητα το τµήµα κοµποστοποίησης του Ε.Μ.Α.Κ..
Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανακύκλωση
ενός µεγάλου µέρους των απορριµµάτων!
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∆ιαλογή στη Πηγή
Ανακύκλωση Συσκευασιών
Η ανακύκλωση του χαρτιού µε το σύστηµα της
διαλογής τη πηγή ξεκίνησε στα Χανιά το 1994 και το
πρόγραµµα

αυτό

«ενσωµατώθηκε»

διευρυµένη

δραστηριότητα

της

στη

νέα

Εναλλακτική

∆ιαχείριση Συσκευασιών.
Από το 2005 µετά και την υπογραφή σύµβασης µε
την

Ε.Ε.Α.Α.

έγινε

η

εγκατάσταση

ενός

(Περιοχή εξυπηρετούµενη από την Ανακύκλωση Συσκευασιών)

ολοκληρωµένου προγράµµατος ανακύκλωσης σε όλο
σχεδόν τον Νοµό, για όλα τα υλικά.
Έτσι αναπτύχθηκαν µπλε κάδοι για υλικά όπως το
χαρτόνι, χαρτί, πλαστικά, τετραπάκ, και µέταλλα
καθώς και κίτρινοι κάδοι για το γυαλί.
Σήµερα το πρόγραµµα έχει αναπτυχθεί σε 20 ∆ήµους
του Νοµού, εξυπηρετώντας 144.000 κατοίκους, µε
1.850 µπλε και κίτρινους κάδους, εκτελώντας πάνω
από 2.400 δροµολόγια ετησίως και συλλέγοντας
περισσότερους από 7.200 τόνους ανακυκλώσιµων
υλικών µε ένα στόλο 9 οχηµάτων.
8000

Το πρόγραµµα είχε µεγάλη ανταπόκριση από τους
πολίτες, χαρίζοντας στα Χανιά (για το 2006) την
δεύτερη θέση στην κατά κεφαλήν συµµετοχή σε όλη

6000
4000

τη χώρα µε 13 κιλά ανά κάτοικο και την τρίτη θέση

2000

σε απόλυτες ποσότητες, σύµφωνα µε τα στοιχεία της

0

Ε.Ε.Α.Α..
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ΚΑ∆ΟΙ
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∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΝΟΙ

Η σταδιακή επέκταση του προγράµµατος συνεχίζεται.
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Ε.Μ.Α.Κ.
Το

Εργοστάσιο

Μηχανικής

Ανακύκλωσης

και

Κοµποστοποίησης (Ε.Μ.Α.Κ.) την διαχείριση του
οποίου έχει αναλάβει η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α., αποτελεί το
µοναδικό

έργο

ολοκληρωµένης

διαχείρισης

απορριµµάτων στην Κρήτη και ένα από τα πλέον
σηµαντικά στην Ελλάδα.
Η

εγκατάσταση

εκτείνεται

σε

έκταση

105

στρεµµάτων και είναι εγκαταστηµένης ισχύος 2,3

(Ε.Μ.Α.Κ. Χανίων)

MW.
Επιπλέον

το

εργοστάσιο

διαθέτει

πλήρως

εξοπλισµένο εργαστήριο χηµικών.
Καθηµερινά εισέρχονται 220-340 τόνοι αστικών
απορριµµάτων (ανάλογα την περίοδο) από 19 ∆ήµους
του Νοµού Χανίων.
Πέραν των αστικών απορριµµάτων η µονάδα δέχεται
30-50 τόνους απορριµµάτων από το πρόγραµµα της
διαλογής στη πηγή των Χανίων όσο και από 4
(Περιοχή εξυπηρέτησης Τελικής ∆ιάθεσης από την ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.)

∆ήµους του Νοµού Ρεθύµνου.
Ε.Μ.Α.Κ.-_Αστικά Απορρίµµατα :
Στο πλαίσιο της κοινοτικής οδηγίας και όπως έχει
ενσωµατωθεί στο εθνικός µας δίκαιο, για την
εκτροπή

του βιοαποδοµήσιµου κλάσµατος των

απορριµµάτων

από

την

υγειονοµική

ταφή,

η

∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. φιλοδοξεί να είναι από τους πρώτους
φορείς που θα το επιτύχουν.
(Χηµείο ΕΜΑΚ)
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Έτσι από την υποδοχή, όπου τοποθετούνται τα
αστικά απορρίµµατα, πηγαίνουν στους σχίστες όπου
µε ένα σύστηµα ταινιόδροµων ξεκινούν την διαδροµή
τους µέσα στο εργοστάσιο.
Με τα κόσκινα της πρωτοβάθµιας (250mm) και
δευτεροβάθµιας (70mm) επεξεργασίας διαχωρίζονται
τα ζυµώσιµα υλικά που οδηγούνται στις δεξαµενές
ταχείας κοµποστοποίησης.
Τα υπόλοιπα οδεύουν στους µαγνήτες και τα
ανακτώµενα στις πρέσες.
Στις

δεξαµενές

οργανικό

ταχείας

κλάσµα,

κοµποστοποίησης

το

έχει

µε

αφού

αναµειχθεί

τεµαχισµένα κλαδιά, αναδεύεται περιοδικά για 4 µε 6
εβδοµάδες.
Μια περίπλοκη βιοχηµική επεξεργασία σε αερόβιες
συνθήκες

και

ελεγχόµενη

υγρασία,

έχει

σαν

αποτέλεσµα ένα υλικό µε καλή ποιότητα που µπορεί
να

χρησιµοποιηθεί

ως

βελτιωτικό

εδάφους.

Το παραγόµενο κόµποστ διαχωρίζεται από ξένα
σώµατα στο τµήµα εξευγενισµού, για να συνεχίσει
την ωρίµανση του σε σειράδια.

Η κοµποστοποίηση στα Χανιά είναι µία από τις
ελάχιστα

πετυχηµένες

στην

Ελλάδα,

το

δε

παραγόµενο υλικό, έχει περιεκτικότητες σε βαριά
µέταλλα και άλλα στοιχεία κάτω των επιτρεπτών
ορίων βάση της ΚΥΑ 114218/31.10.97 .

Το 2007 περισσότεροι από 19.900 τόνοι αστικών
απορριµµάτων οδηγήθηκαν για επεξεργασία και
πάνω από 9.900 τόνοι όδευσαν για την παραγωγή
εδαφοβελτιωτικού υλικού (κόµποστ).
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Ε.Μ.Α.Κ.-_Ανακυκλώσιµα Απορρίµµατα :
Τα ανακυκλώσιµα υλικά από το πρόγραµµα της
διαλογής στη πηγή εισέρχονται στο χώρο της
χειροδιαλογής.
Χειροδιαλέκτες ανακτούν τις διάφορες κατηγορίες
χαρτιού, πλαστικών και το τετραπάκ.
Οι κινούµενοι ταινιόδροµοι συνεχίζουν την πορεία
όπου µαγνήτες και αλουµινοδιαχωριστής ανακτούν
τα µέταλλα.
Ειδικές πρέσες συµπιέζουν και δεµατοποιούν τα
χρήσιµα αυτά υλικά για την φόρτωση και µεταφορά
τους στις βιοµηχανίες ανακύκλωσης.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ
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Ε.Μ.Α.Κ.-_RDF :
Καθοριστική θα είναι η δυνατότητα διάθεσης RDF
στην τσιµεντοβιοµηχανία, ο σχεδιασµός του οποίου
επεξεργάζεται, οδηγώντας στον διπλασιασµό των
ανακτηθέντων υλικών που εκτρέπονται από το ΧΥΤ.
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Χώρος Υγειονοµικής Ταφής
Ο πλήρως στεγανοποιηµένος Χώρος Υγειονοµικής
Ταφής

Κορακιάς

καταλαµβάνει

έκταση

130

στρεµµάτων µε χωρητικότητα 1.200.000 m3 και
περιλαµβάνει συλλεκτικούς αγωγούς στραγγισµάτων,
διαµορφωµένο πυθµένα και περιµετρική τάφρο
διαχείρισης οµβρίων.
Η

καθηµερινή

συµπίεση

πραγµατοποιείται

µε

κοµπάκτορα 29 τόνων.
Ο πυρσός καύσης µε δυνατότητα 250 m3 την ηµέρα,
θα λύσει το πρόβληµα της έκλυσης του βιοαερίου στη
φάση της µεταφροντίδας.
Η εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων της µονάδος
εξυπηρετεί

των

καθαρισµό

των

παραγόµενων

στραγγισµάτων του Χ.Υ.Τ. καθώς και των υγρών που
παράγονται από τα διάφορα στάδια της παραγωγής.
Ο σχεδιασµός της βασίζεται στη τεχνολογία των
αντιδραστήρων ενεργού ιλύος διαλείποντος έργου
ενώ περιλαµβάνει και περαιτέρω επεξεργασία µε την
χρήση τεχνητού υδροβιότοπου ακολουθούµενου από
φίλτρα ενεργού άνθρακα.
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Εναλλακτική ∆ιαχείριση
Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ).
Το 2006 υπογράφει η σύµβαση µε την Ανακύκλωση
Συσκευών ΑΕ για την συλλογή των ΑΗΗΕ. Το
πρόγραµµα αναπτύχθηκε στον ∆ήµο Χανίων σε
συνδυασµό µε την υπηρεσία συλλογής ογκωδών
αντικειµένων

συλλέγοντας

30

τόνους

ετησίως.

Παράλληλα η Επιχείρηση εξυπηρετεί και τους
υπόλοιπους ∆ήµους µε την συλλογή των ΑΗΗΕ που
έχουν συγκέντρωση. Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. διαθέτει άδεια
συλλογής για τα ΑΗΗΕ καθώς και αδειοδοτηµένο
χώρο για την προσωρινή αποθήκευση και ταξινόµηση
τους.
Τέλος σύντοµα αναµένονται οι πρώτοι κάδοι για την
απόρριψη των µικροσυσκευών που θα τοποθετηθούν
σε σχολεία, επιχειρήσεις, supermarkets, κ.α..

Ηλεκτρικές Στήλες (ΗΣ).
Η ανακύκλωση των ΗΣ ξεκίνησε δειλά το 2005 στα
Χανιά αλλά το 2006 µε την συµβολή της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.
αναπτύχθηκε το πρόγραµµα στο Νοµό φτάνοντας
(2ος/08) τους 480 κάδους συλλογής.
4000
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Πρόσφατα η Επιχείρηση απόκτησε άδεια συλλογής,
µεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης (σε ιδιόκτητο
χώρο) για ΗΣ και συσσωρευτές, και προχωρά στο έργο
της αποκοµιδής των υλικών αυτών.
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Συσσωρευτές.
Μετά και την αδειοδότηση της Επιχείρησης τόσο για
την συλλογή-µεταφορά όσο και για την προσωρινή
αποθήκευση, προχωρά σε συµφωνία για την συλλογή
συσσωρευτών

µε

τα

συλλογικά

συστήµατα

ΣΥ∆ΕΣΥΣ και ΣΕ∆ΙΣΚ.
Είδη έχει αποκτηθεί ειδικό όχηµα για την συλλογή
τους.
Μεταχειρισµένα Ελαστικά.
Από το 2006 υπάρχει σύµβαση µε το ανάλογο
σύστηµα, την Εcoelastika AE µε αποτέλεσµα την
συλλογή και ανακύκλωση 450 τόνων ελαστικών
ετησίως από τον Νοµό µας.
Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) &
Συσκευασίες Λιπαντικών.
Η συλλογή των ΑΛΕ στα Χανιά ξεκίνησε από το
2005, όµως στις συσκευασίες των λιπαντικών η
συνεργασία της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. µε το συλλογικό
σύστηµα ΚΕ.ΠΕ.∆. που ξεκίνησε το 2006 είχε
αποτέλεσµα την προώθηση για ανακύκλωση 11
τόνων ετησίως συσκευασιών λιπαντικών.
Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής τους (ΟΤΚΖ).
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. έχει αποκτήσει τις πρώτες άδειες για
την δηµιουργία διαλυτηρίου οχηµάτων και προχωρά
µε συνοµιλητή την Ε.∆.Ο.Ε. στην αποπεράτωση των
αδειών και στην απόκτηση του εξοπλισµού.
Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και υλικών
Κατεδάφισης (ΑΕΚΚ).
Παρακολουθώντας εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις για
το προς υπογραφή Π.∆. για την ανακύκλωση των
ΑΕΚΚ, η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. έχει είδη προχωρήσει σε
συνοµιλίες µε εργολάβους για την δηµιουργία
ατοµικού συστήµατος.
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Τεχνική Υπηρεσία
Η Τεχνική Υπηρεσία της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. αποτελεί ένα
βασικό τµήµα της επιχείρησης µελετώντας και
επιβλέποντας έργα και προµήθειες κι προσφέροντας
τεκµηρίωση

σε

θέµατα

τεχνικά

των

στερεών

αποβλήτων.
Επίσης

αναζητεί

και

αξιοποιεί

ευκαιρίες

χρηµατοδότησης.
Έργο της είναι η πλήρη αδειοδότηση της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.

(Ο χώρος του Μεσοµουρίου πρίν την αποκατάσταση)

σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της, και
βέβαια η εγγραφή της επιχείρησης στο Μητρώο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Ένα

από

τα

πραγµατοποίησε

σηµαντικότερα

έργα

που

µέσα στο 2007 είναι και η

(κατά την διάρκεια της αποκατάστασης)

αποκατάσταση του ΧΑ∆Α του «Μεσοµουρίου».

(διαδικασίες τελικής φυτοκάληψης µε κόµποστ από

Υγιεινή & Ασφάλεια
Η

∆.Ε.∆Ι.Σ.Α.

εργαζόµενους,

µε

ευαισθησία

υπηρεσίες

παρέχει

Τεχνικού

στους

το ΕΜΑΚ Χανίων)

Ασφαλείας,

Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας καθώς και Γιατρού
Εργασίας.

(Ο χώρος του «Μεσοµουρίου» έξι µήνες µετά την
έναρξη των εργασιών αποκατάστασης)
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Ενηµέρωση & Ευαισθητοποίηση
Με συντονισµένες δράσεις η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. είναι
πάντοτε

αρωγός

σε

κάθε

φιλοπεριβαλλοντική

εκδήλωση, ενώ η συµµετοχή της σε εκδηλώσεις και
τοπικές εκθέσεις κρίνεται επιβεβληµένη προκειµένου
να επιτύχει την ενδυνάµωση της άµεσης επαφής µε
τους πολίτες.
Επίσης σε συνεργασία µε την πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια
παρουσιάσεις

εκπαίδευση
στα

σχολεία

πραγµατοποιούνται
ενηµερώνοντας

και

ευαισθητοποιώντας τους µαθητές.
Η ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. ανταποκρίνεται µε προθυµία για
επισκέψεις µαθητών και φοιτητών και ξενάγηση τους
στις εγκαταστάσεις της.
Τέλος αξιοποιώντας την σχέση της µε την Ε.Ε.Α.Α.
ενηµερώνει το σύνολο των πολιτών µε δηµοσιεύσεις
στον τύπο, διαφηµίσεις σε λεωφορεία καθώς και την
διανοµή των τετραδίων ανακύκλωσης στους µαθητές.
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Ο στόχος της ∆.Ε.∆Ι.Σ.Α. για την εφαρµογή Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων
γίνεται πλέον πραγµατικότητα, µέσω διακριτών αλλά και αλληλένδετων µεταξύ τους δραστηριοτήτων, που
«ολοκληρώνουν» τις υπηρεσίες της Επιχείρησης στη ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων.
Οποιανδήποτε ανάκτηση υλικών παρατείνει τον χρόνο ζωής του χώρου υγειονοµικής ταφής, µειώνει το
κόστος της τελικής διάθεσης των απορριµµάτων, αυξάνει τα έσοδα της επιχείρησης και κυρίως ωφελεί
σηµαντικά το περιβάλλον!
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